Poznań, 3 września 2021 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZK-IX.68.1.8.2021.1

DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.)
w związku z art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej
ustaniu (Dz.U. poz. 1493) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
1) odwołuję w całości polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r.
znak ZK-IV.6110.3.2020.8 w sprawie polecenia PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka
Akcyjna – zobowiązania funkcjonariuszy straży ochrony kolei utworzonej przez tego
zarządcę infrastruktury kolejowej na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) do dokonywania
pomiaru ciała osób wjeżdżających na teren województwa wielkopolskiego w pociągach
przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych;
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej
i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie
wymagają uzasadnienia.
Intencją wydania polecenia z dnia 12 marca 2020 r. znak ZK-IV.6110.3.2020.8 było
zapewnienie podjęcia odpowiednich działań przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka
Akcyjna, ukierunkowanych na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
w okresie, w którym brak było innych możliwości weryfikacji stanu zdrowia podróżnych.
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia wystąpił do Departamentu
Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
który poinformował o braku uzasadnienia w obecnej sytuacji do dokonywania temperatury
ciała osób przekraczających granice RP.
Stopniowe wprowadzanie łagodniejszych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii jednocześnie uzasadnia usunięcie z obrotu prawnego
przedmiotowej decyzji, co jest zgodne z interesem społecznym.
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Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz
po jej ustaniu – obowiązek lub polecenie nałożone przez podmiot uprawniony na podstawie
art. 10, art. 10a i art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w okresie ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, są wykonywane do odwołania tego obowiązku
lub polecenia przez podmiot uprawniony i finansowane na zasadach dotychczasowych.
Obowiązek ten lub polecenie to mogą być zmieniane w tym okresie na podstawie art. 10,
art. 10a i art. 11 ww. ustawy.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do
zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Od decyzji, w stosunku do której
zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania, nie przysługuje skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Michał Zieliński

Otrzymują:
1) PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
2) a/a.
Do wiadomości:
1) Minister Infrastruktury.
2) Minister Zdrowia.
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